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Žiadosť o zriadenie špeciálnej triedy pre deti so zdravotným znevýhodnením s narušenou 
komunikačnou schopnosťou 

v Základnej škole, Východná 9, 911 08 Trenčín 
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Ing. Ľubica Horňáčková                                                                     
poverená vedením útvaru školstva                             
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Ing. Ľubica Horňáčková                                                                      
poverená vedením útvaru školstva                                                  
                                                                                                                
                                                                                                                                                                                  
 
Stanovisko komisie školstva a mládeže z 20. 05. 2020 
Komisia školstva a mládeže odporúča schváliť žiadosť Základnej školy, Východná 9, 911 08 Trenčín 
o zriadenie špeciálnej triedy pre deti so zdravotným znevýhodnením s narušenou komunikačnou 
schopnosťou. 
 
 
Stanovisko mestskej školskej rady z 10. 06. 2020 
Mestská školská rada odporúča schváliť žiadosť Základnej školy, Východná 9, 911 08 Trenčín 
o zriadenie špeciálnej triedy pre deti so zdravotným znevýhodnením s narušenou komunikačnou 
schopnosťou. 
 
 
Stanovisko finančnej a majetkovej komisie z 11. 06. 2020 
Komisia finančná a majetková odporúča schváliť žiadosť Základnej školy, Východná 9, 911 08 Trenčín 
o zriadenie špeciálnej triedy pre deti so zdravotným znevýhodnením s narušenou komunikačnou 
schopnosťou. 
 
 
 
 
 
Trenčín 29. 05. 2020 



Dôvodová správa 
 
    Mgr. Tatiana Hribová, riaditeľka Základnej školy, Východná 9, 911 08 Trenčín sa 
obrátila na mesto Trenčín so žiadosťou o vyjadrenie k zriadeniu špeciálnej triedy pre deti so 
zdravotným znevýhodnením s narušenou komunikačnou schopnosťou v termíne od 01. 09. 
2020. Súčasne predložila aj súhlasné stanovisko Rady školy pri ZŠ, Východná 9, Trenčín 
a podporné stanoviská od Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
Trenčín a od Centra špeciálno-pedagogického poradenstva Trenčín. 
   

V zmysle § 29 ods. 9  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „V škole možno po súhlase zriaďovateľa zriadiť 

triedu pre žiakov so špeciálnymi   výchovno-vzdelávacími potrebami“. 

 
  Mgr. Tatiana Hribová svoju žiadosť zdôvodňuje tým, že v súčasnom období narastá 
počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, žiadosti na zriadenie špeciálnej 
triedy prichádzajú aj zo strany zákonných zástupcov detí a poradenských zariadení. 
  
 Základná škola, Východná 9, Trenčín má vytvorené všetky potrebné podmienky – 
personálne, materiálno-technické a špecifické na zriadenie špeciálnej triedy pre deti 
s uvedeným zdravotným znevýhodnením. 
  

Vzdelávanie v špeciálnej triede začne prípravným ročníkom, ktorý  je určený pre deti, 
ktoré v danom školskom roku dosiahli fyzický vek 6 rokov, ale nedosiahli školskú spôsobilosť 
(mali by mať odklad povinnej školskej dochádzky). Zároveň tieto deti musia mať 
poradenskými zariadeniami diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby – 
narušenú komunikačnú schopnosť. Zaškolenie detí so zdravotným znevýhodnením 
v prípravnom ročníku je lepšou alternatívou než ich zotrvávanie v materskej škole. 

 
Zriadením špeciálnej triedy, od školského roku 2020/2021 prípravného ročníka, by sa 

zabezpečila potrebná odborná starostlivosť pre tieto deti. Špecifickým vyučovacím 
predmetom individuálna logopedická intervencia by sa podporil rozvoj reči a ich jazykových 
schopností ako predpokladu  na úspešné zvládnutie čítania a písania, podporila by sa 
sociálna a edukačná adaptácia a integrácia detí  do bežných škôl, rozvinula by sa 
grafomotorika, jemná a hrubá motorika, matematické predstavy a predčitateľské zručnosti. 
 

Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej 
dochádzky. 
Po jeho absolvovaní môže žiak pokračovať vo vzdelávaní v bežnej triede základnej školy 
alebo môže kontinuálne naďalej pokračovať v 1. ročníku špeciálnej triedy pre žiakov 
s narušenou komunikačnou schopnosťou. Najvyšší počet žiakov v prípravnom až 4. ročníku 
špeciálnej triedy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou je 8 žiakov. Najnižší 
počet – 4 žiaci.  
Financovanie špeciálnej triedy je realizované z preneseného výkonu štátnej správy – z 
normatívu MŠVVaŠ SR; pričom normatív na žiaka je vo výške 200 %. 
 



  V špeciálnej triede pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou vyučuje  
pedagogický zamestnanec so vzdelaním v príslušnom študijnom programe v študijnom 
odbore špeciálna pedagogika. 
 
Finančné náklady na zriadenie špeciálnej triedy: 

Osobné náklady 

- Prijatie pedagogických zamestnancov – úväzok 91 % + 18 % (špeciálny pedagóg + logopéd) 

Mzdy – náklady na 1 rok                               10 903,62 €  + 2 299,32 € = 13 203 € 

Odvody do poisťovní – náklady na 1 rok:                                                    4 615 € 

Osobné náklady spolu:                                                                                      17 818 € 

Materiálové náklady  spolu:                                                                             14 021 €       
Finančné náklady spolu:                                                                                    31 839 € 
                                 
v tom: učebné pomôcky, názorné pomôcky, kompenzačné pomôcky, učebnice, energie, 
vzdelávanie učiteľov, stravovanie učiteľov, cestovné náklady, interiérové vybavenie, ... 
 
Finančné porovnanie: 
Dotácia – príjmy z preneseného výkonu štátnej správy (normatív) na 8 žiakov = 31 839 € 
Výdavky (viď finančné náklady)                                                                                      31 839 € 
 
 
 Zriadenie špeciálnej triedy je efektívnym nástrojom, ako úspešne začleniť deti  
s narušenou komunikačnou schopnosťou do edukačného procesu, je prostriedkom 
vytvorenia vhodných podmienok na vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením 
mestom Trenčín.  
 
            Komisia školstva a mládeže, finančná a majetková komisia a mestská školská rada na 
základe uvedeného  odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne vydať súhlas na 
zriadenie špeciálnej triedy pre deti so zdravotným znevýhodnením s narušenou 
komunikačnou schopnosťou v základnej škole, Východná 9, 911 08 Trenčín  
s predpokladaným termínom od 01. 09. 2020. 
 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne                                                      
 
s ú h l a s í 
 
so zriadením špeciálnej triedy pre deti so zdravotným znevýhodnením s narušenou 
komunikačnou schopnosťou v Základnej škole, Východná 9, 911 08 Trenčín od 01. 09. 2020. 
 
 


